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L
es gallines i els galls són aus i animals de corral. De nit, dormen dalt 
d’un pal, a dins del galliner. El seu propietari el tanca per evitar que 

les guineus o les mosteles vinguin a buscar el seu sopar. La gallina i el gall 
mengen insectes i cucs que troben furgant al terra. A la granja, els alimenten 
també amb gra i restes de menjar. Com que no tenen dents, mengen petites 
pedres que els ajuden a triturar els aliments dins del pap i de l’estómac. Els 
minerals d’aquestes pedretes són, en part, els causants de la duresa de la 
closca dels ous.

El gall

ORGULLÓS  

COM UN GALL!

El gall és un animal orgullós, 

que vigila zelosament les seves 

gallines. Desgraciat del gall 

foraster que vulgui irrompre 

dins del seu galliner, perquè 

serà expulsat a cops de bec i 

d’esperons!

HO SABIES?
El gall canta en sortir el sol, però per què? Com moltes aus, canta a trenc d’alba per fer saber que està disposat a defensar el seu territori i les seves gallines. D’altra banda, també canta la resta del dia per desanimar els possibles adversaris.

QUIQUIRIQUIC!
El gall és el símbol nacional de França, el nostre país veí, 
perquè, en llengua gal·la, la paraula gallus significava 
alhora ‘gal’ i ‘gall’. El gall inspira respecte pel seu cant 
matinal i també pel seu coratge a l’hora de defensar el que 
li pertany: no li fa por, per exemple, enfrontar-se amb una 
guineu, està disposat a clavar-li el bec i els esperons als ulls.
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FLAP-FLAP!
Les gallines no poden volar perquè pesen massa per a la mida de les seves ales. Tot i això, poden 
saltar i, batent les ales molt de pressa, doblen l’altura del seu salt. Afortunadament, les seves 
potes, amb tres dits que es recolzen a terra, estan adaptades per córrer!

U
na gallina arriba a pondre un ou al dia durant l’estiu, encara que no estigui 
en companyia d’un gall. Aquests ous, que no estan fecundats, no donen 

pollets. Si ho estan i no se’ls emporta ningú, la gallina els covarà. Quan hagi 
post prou ous, s’instal·larà al damunt i només deixarà el niu una hora al dia 
per menjar i fer les seves necessitats. Els pollets comencen a créixer gràcies a 
l’escalfor de la seva mare. Fins i tot si la gallina ha post els ous amb deu dies de 
diferència, els pollets naixeran tots al mateix temps: vint-i-un dies després de 
l’inici de la incubació.

La gallina

QUIQUIRIQUICEn català diem que  el gall fa «quiquiriquic»,  però el seu cant és diferent  en unes altres llengües. El gall francès fa «cocoricó»  i l’anglès fa «cock-a- doodle-doo».

HO SABIES?
La paraula lloca descriu una persona que protegeix els fills en excés. En efecte, a més d’ocupar-se molt bé dels seus pollets, la gallina adopta fàcilment qualsevol cria que surti d’un ou que ella ha covat, així com els pollets d’altres gallines o dels ànecs.


